DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Niniejszym deklaruję udział

Urząd Gminy Czarny Dunajec
z siedzibą w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2
(18) 26 135 40
we wdrożeniu samooceny według metody CAF 2006 w Urzędzie w ramach projektu
„Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny
(CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc
doradczą”,
realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 250 jednostek
samorządu terytorialnego w ramach projektu” wraz z załącznikami, określającym zakres usług doradczych
i szkoleniowych w ramach projektu, harmonogram prac oraz obowiązki Urzędu wynikające z decyzji
o udziale w projekcie. Na podstawie informacji zawartych w ww. dokumencie zobowiązuję się do:

■

udziału w procesie wdrożenia metody CAF (szczegółowy opis wsparcia przedstawia „Informator dla
Urzędów” stanowiący załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 250 jednostek samorządu
terytorialnego w ramach projektu”),

■

wyznaczenia spośród pracowników Urzędu koordynatora CAF oraz osoby wspierającej działania
koordynatora CAF, jak również reprezentatywnego zespołu samooceny,

■

dotrzymywania ramowych terminów określających realizację wdrożenia CAF, ustalonych z Partnerem
i wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu,

■

zapewnienia udziału pracowników Urzędu w poszczególnych etapach wdrażania CAF, w tym konsultacjach,
szkoleniach i warsztatach (szczegółowy opis udziału pracowników w poszczególnych działaniach
przedstawia „Informator dla Urzędów” stanowiący załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu”),

■

zagwarantowania warunków koniecznych do zapewnienia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
zgodnie z wytycznymi MRR w tym zakresie, to jest: kierowana do udziału w projekcie wyłącznie pracowników
Urzędu, będących pracownikami administracji samorządowej, i współpracy z Partnerem w zakresie
gromadzenia dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków, w tym kwestionariuszy Podsystemu
Monitorowania EFS.

Czarny Dunajec, dnia 21.06.2011 r.

Józef Babicz Wójt Gminy Czarny Dunajec
….……………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do zaciągania zobowiązań w imieniu Urzędu

….……………………………………….
pieczęć Urzędu
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